2009. április
Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna

Hírek az IKSZT-kel kapcsolatban
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 13/2009 (III. 24.) közleménye az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím pályázat eredményéről. A Tatai Kistérségben hat
település (Baj, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna) pályázott sikeresen.

Baj

Kocs

Szomód

Vértestolna
Tatai HVI:
2890 Tata
Erzsébet királyné tér 13.
Tel.: 06-30/742-76-97

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a
1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének
keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2008. július 18-án pályázatot hirdetett az “Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím” elnyerésére.
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása
érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok
létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért
felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT
címbirtokos szervezeteket választ ki. A kiválasztott szervezetek jogosultságot
nyernek, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban:
EMVA) az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására az FVM által 2009.
II. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet keretében
támogatási kérelmet benyújtani a meglévő korszerűtlen épületek külső belső
felújítása érdekében.
Pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelően a benyújtott pályázatok feldolgozása, értékelése részben megtörtént. A pályázati felhívás értelmében, ha
a pályázó összesen 70 pontnál kevesebbet ér el az értékelés alatt, a pályázat
elutasításra kerül.
Jelen IH közlemény 1. számú mellékletében olvashatják, azon pályázók listáját,
akik az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, teljesítették a pályázati felhívásban foglaltakat és az IH döntése értelmében IKSZT címben részesülnek.
A IH közlemény mellékletét képező nyertes lista a pályázati értékelés további
szakaszában még bővülhet.
A pályázók kiértesítése folyamatosan történik. Az IKSZT-hez kapcsolódó beruházási rendelet június-júliusra várható.
A települések listája az alábbi linkről tölthető le:
www.fvm.hu/doc/upload/200903/ih_kzlemny_ikszt13_2009_03_24.pdf
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HAZAJÁRÓ
Magyar Vidéki Turizmus Hétvége
2009. május 8-10. (péntek-vasárnap)
Hazajáró Hétvége néven háromnapos program kerül megrendezésre május 8-10. között. A program lényege, hogy a
szervezők összegyűjtik, és komplett ajánlatként kínálják az
olyan falusi szálláshelyeket, boros-, kézműves portákat és
egyéb falusi szolgáltatók programjait, akik erre a 3 napra
kedvezményes ajánlatokkal várnák vendégeiket.
Több száz vidéki szálláshely, fogadó, borászat, pálinkafőzde,
biogazdaság, kézműves– és lovas porta várja a látogatókat,
hogy bemutathassa a települések széles kínálatát, megkóstoltathassa ízeit.
A programban résztvevő szolgáltatók listáját áprilistól a
www.hazajaro.hu honlapokon találhatják meg.

Várjuk mindazon turisztikai, gasztronómiai szolgáltatók jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a programokhoz.
Együttműködő partnerek:
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Magyar Turizmus Zrt.,Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület,
További információ:
Vértes-Gerecse Közösség:
Móricz Beáta: moricz.beata@gmail.com
Tatai HVI:
Richter Gábor: tatai@vkszi.hu
Tel.: 06-30/ 742-76-97

Kedvezményes falusi szálláshelyek
a Műemléki Világnaphoz
kapcsolódóan
2009-ben a Kulturális Turizmus Évében a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szervezésében, a Műemléki Világnap keretében országszerte számos műemlék nyitja meg kapuit április 18-án díjmentesen a
látogatók előtt.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által elindított akciónap célja,
hogy a „Rejtett kincseink” mottó jegyében olyan műemlékek kerüljenek reflektorfénybe, amelyek jelentős műemléki értéket képviselnek, őriznek, ám kevésbé felkapott turisztikai célpontok.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága olyan falusi turizmussal foglalkozó szállásadókat keres, akik csatlakozva az akcióhoz április 17-18án kedvezményes szállással fogadnák a vendégeket. Olyan partnereket keresnek, akik legalább 10%-os kedvezményt tudnak kínálni Az
akcióban részt vevő műemlékek és szálláshelyek népszerűsítését a
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen végzi. A helyek külön kiadványban és egyéb média felületeken,
illetve honlapon jelennek majd meg.
Akik csatlakoznának az akciónaphoz, adataikkal (vendégház neve, tulajdonos neve, e-mail címe, telefonszáma) küldjék meg jelentkezésüket a FATOSZ Irodához, az agroturizmus@t-online.hu e-mail címre!
Kérjük, hogy a falusi turizmussal foglalkozó partnereik, ismerőseik
körében ismertessék kezdeményezésünket, valamint azt, hogy olyan
partnereket keresünk, akik legalább 10%-os kedvezményt tudnak kínálni 2009. április 17-18-án! Az akciónapot a Magyar Turizmus Zrt.
segítségével szervezik.

A falunapi pályázatok
bírálata folyamatban!
A pályázat eredményét előreláthatólag 2009.
április 10-ig teszi közzé az ÚMVP Irányító
Hatósága az umvp.eu honlapon. A Tatai kistérségben a támogatásra Tardos nyújtott be
pályázatot.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága által kiírt „Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére” című pályázatra az ország településeiről 981 pályázat
érkezett. Ezek bírálata folyamatban van.
forrás: www.umvp.eu

Fontosabb vidékfejlesztéssel
kapcsolatos oldalak a világhálón:
Új Magyarország Vidékfejlesztéssi program:
www.umvp.eu
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium:
www.fvm.hu
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztási Hivatal
www.mvh.gov.hu
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
www.mnvh.eu
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Agrárkárenyhítés start, módosítják a bortörvényt

3.

Egy gazdálkodó akkor juthat kárenyhítéshez, ha kára minimum 30 százalékos.
A kárenyhítési rendszerbe legkésőbb május 15-ig kell regisztrálni.
- A napokban megjelent az
agrárkárenyhítési eljárásról szóló miniszteri rendelet, a kormány pedig
elfogadta a bortörvény módosítását
- számolt be Gőgös Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a mezőgazdaságot
érintő lépésekről, a kormányszóvivői
tájékoztatón.
Az agrárkárenyhítési eljárásról szóló
rendelet lehetővé teszi az elemi károk
- aszály, fagy és belvíz - miatt keletkezett gazdálkodói jövedelemkiesés
részleges pótlását.
A bortörvény módosítása az európai
uniós jogharmonizáció miatt szükséges. A korábban már kidolgozott
új borpiaci szabályozás első része a
múlt augusztusban hatályba lépett,
az idén augusztus elsejével pedig az
eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés
megkülönböztetését is be kell vezetni
Magyarországon. Változik a bor forgalomba hozatali járulékának mértéke
is, amelyet azért módosítanak, mert
több termelő is kifogásolta.
A kárenyhítési rendszert részletezve
Gőgös Zoltán emlékeztetett: egy gazdálkodó akkor juthat kárenyhítéshez,
ha kára minimum 30 százalékos. A
kárenyhítési rendszerbe legkésőbb
május 15-ig kell regisztráltatniuk magukat a gazdálkodóknak. A részvétel
valamennyi gazdálkodó számára lényegében kötelező, kivéve az őster-

melőket. Gőgös Zoltán megjegyezte,
az őstermelők számára is megfontolandó a belépés.
A rendszer finanszírozására összességében mintegy ötmilliárd forint áll
rendelkezésre.
A bortörvény módosításával kapcsolatban az államtitkár kifejtette: a
legfontosabb változás, hogy az uniós
szabályok szerint Magyarországon is
három borkategória lesz a továbbiakban, az úgynevezett földrajzi jelzés
nélküli borok, az oltalom alatt álló
földrajzi jelzésű borok, valamint az
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
borok.
A magyar termelőknek legkésőbb
2011-ben kell át kell állniuk a két minőségi borkategóriára, míg a földrajzi
jelzés nélküli boroknál már az idén.
A földrajzi jelzés nélküli borok esetében az államtitkár kitért arra, hogy
ebben az úgynevezett asztali minőségi kategóriában a továbbiakban megjelölhető az évjárat, 85 százalékos fajtaazonosság esetén pedig a szőlőfajta
is feltüntethető a bor címkéjén.
Gőgös Zoltán szólt arról, hogy a forgalomba hozatali járulék összegével
kapcsolatban számos termelői kifogás
volt az utóbbi időben, ezért ezt a kormány felülvizsgálta és módosította.
A korábbi literenkénti 8 forintos egységes forgalomba hozatali járulék helyett a későbbiekben a földrajzi jelzés

nélküli boroknál, valamint az oltalom
alatt álló földrajzi jelzésű borok esetében literenként ötforintos forgalomba
hozatali járulékot kell fizetni, míg az
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
boroknál 10 forintot. A forgalomba
hozatali járulékból befolyt összeg 40
százalékát változatlanul az ellenőrzés
finanszírozására, 60 százalékát marketingre lehet költeni.
Az államtitkár újságírói kérdésre válaszolva közölte, Magyarország továbbra is meg kíván egyezni Szlovákiával a
tokaji bor névhasználata ügyében, de
ha nem sikerül, úgy a tokaji elnevezést
csak a magyar borok használhatják a
későbbiekben.
forrás: www.umvp.eu

Országos tűzgyújtási tilalom - 2009. április 8-tól
Az utóbbi időben a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentősen megnőtt az avar,
parlag, nádas és az erdőtüzek száma.
A tűzesetek megelőzése érdekében az ország teljes területén
lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tűzrakó helyen is - valamint
a közút-és vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás,
beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól átmeneti
időre tilos. A vágástéri hulladék égetése az erdőben a megelőző tűzvédelmi előírások betartása mellett a tilalom időszakában is végezhető.
Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet értelmében a tűzveszélyes üzemi tevékenységre vonatkozó előírások szigorú
betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel ki-

adott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert
a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkező tüzek
sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is
veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égő
dohányneműt eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúltával,
későbbi időpontban intézkedik a minisztérium.
forrás: FVM
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Vendégváró tájházak

4.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet “Vendégváró tájházak” címmel
A program célja:
A “Közkincs”, a “Tengertánc” és a “Tájházak a közösségért”
programok folytatásaként a hazai tájház hálózat célirányos fejlesztésének és hasznosításának, élővé tételének támogatása, a
tájházak komplex, újszerű működtetését biztosító fejlesztések
elősegítése.
A program újszerűsége, hogy az eddigi fejlesztéseket kiegészítve, egységes keretbe foglalva olyan új programokat hívjon életre, amelyek a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe
véve a tájházakon keresztül a vidéki örökséget elérhetővé,
élményként megismerhetővé teszik valamennyi korosztály, a
helyben élők és az oda látogató vendégek számára egyaránt.
Várható hatás:
A hazai tájház hálózat megújulása és kiteljesítése következtében az azokban összegyűjtött és rendszerezett tárgyi- és
emlékanyag jobban megismerhetővé, “láthatóvá” válik. Az alkalmassá tett terekben a tájházak gyűjteményeikkel, kiállításaikkal, az oktatási, képzési és közösségi programok rendszeres
lebonyolításával a települések kulturális bölcsőivé válhatnak. A
program a működési engedéllyel rendelkező tájházak felének
nyitja meg új fejlesztések lehetőségét, biztosítja a megkezdett
fejlesztések folytatását, illetve befejezését 2009-ben. A pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a korábbi évek pályázatai révén elért eredmények, a szakszerű és közérthető tudás
jó példái beépüljenek a tájházak mindennapi gyakorlatába. A
tájházak közösségerősítő ereje, turisztikai vonzásának növekedése, oktatási-képzési hatásának növekedése, a kistérségi
együttműködés erősödése várható a pályázat eredményeként.
A megújuló kiállítások és szakszerűen gondozott, digitálisan is
feltárt gyűjtemények országos szinten jelentős mértékben hozzájárulnak a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak értéknövekedéséhez.
A pályázók köre:
Muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak és/vagy fenntartóik. Nem pályázhatnak azok a tájházak,
illetve fenntartóik, amelyek céljai megvalósításához az ÚMVP
vidéki örökség megőrzésére és fenntartható fejlesztésére kiírt
pályázatok (5.3.3.2.3), a Regionális Operatív Programok (ROP)
illetve a 3. támogatási cél esetében a TÁMOP 3.2.8/08/B “Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése című programra pályáztak.
A pályázat keretében felosztható támogatás összege:
60 millió Ft, amely a pályázat lebonyolítási költségeit is tartalmazza.
A támogatás típusa:
A támogatási összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyhez 10% saját forrás (önrész) szükséges.
Fogalom meghatározás: A tájház helyben megőrzött népi műemlékben, illetve helyi népi építészeti értékeket hordozó épületben, legalább egy meghatározó helyiségben enteriőrként
berendezett, a település hagyományos kultúráját bemutató
- eredeti tárgyakat tartalmazó néprajzi, vagy a helyi kézművességet, gazdálkodást reprezentáló - kiállítást ad közre.

Támogatási célok:
1. “Látogatóból vendég”
A tájházak, illetve a hozzájuk kapcsolódó népi építészeti objektumok állagvédelmét, hagyományos építészeti képük helyreállítását célzó beruházás és fejlesztés a tájházak többcélú közösségi tér szerepének erősítésére, azok látogatóbarát elemeinek
létrehozására.
2. “Ismerjetek meg bennünket”
A tájházakban őrzött kulturális javak bemutatását, széleskörű hozzáférhető tételét biztosító szakmai fejlesztés, például
állandó kiállítás megújítása, a műtárgyállomány állagvédelmi
kezelése, restaurálása, a szakleltár teljessé tétele, digitalizálása, illesztése az e-Tájház programba. A tájház kiállításához
kapcsolódó többnyelvű feliratok, tájékoztató táblák készítése,
a tájházat bemutató tudományos és ismeretterjesztő kiadvány
megjelentetése. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a
kiállítások megújulását összekapcsolják a gyűjtemények digitalizálásával.
3. “Oskolamester”
Az élethosszig tartó tanulás helyszíneként működtethető tájházak színvonalas oktató csomagokkal, és az ezekhez szükséges
eszközökkel való ellátása óvodástól a nyugdíjas korcsoportig, a
településen élőktől az oda látogató vendégekig.
Igényelhető támogatás összege:
Az 1. támogatási cél esetében 500 000 - 2 500 000 Ft,
a 2-3. támogatási cél esetében 500 000 - 1 500 000 Ft.
A pályázatokban - utalva a korábbi években végrehajtott fejlesztésekre - be kell mutatni azt a célként kitűzött állapotot,
amelyet a támogatás elnyerésével és az abban foglaltak megvalósításával a pályázó elérni kíván, az elkövetkező öt évben
fenntarthatónak tart és vállal. Az első alkalommal pályázóknak
a támogatás elnyerése esetén megvalósuló tartalmi-minőségi
változást kell bemutatni.
Egy pályázó egy támogatási célra nyújthat be pályázatot.
Az egyes támogatási célok esetében pályázni lehet:
1. “Látogatóból vendég”
A bővülő funkciók ellátásához szükséges fejlesztésekre,
úgymint:
- A fejlesztés engedélyezési- és kiviteli tervének
elkészíttetésére;
- Az épületek hőháztartásának javítására (padlástapasztás, hőszigetelés, téliesítés feltételeinek megteremtése);
- Tetőfelújításra;
- Fogadó-információs pont (egyben múzeumi bolt)
kialakítására;
- WC-mosdó csoport, egyszerű ruhatár, csomagmegőrző kialakítására;
- Foglalkoztató kialakítására és bebútorozására (a tervezett programokhoz igazodó létszámra és tartalommal);
- Belső épület-felújításra, fűtés-, világítás-korszerűsítésre (energiatakarékos, mozgásérzékelő megoldások);
- Hatékony vagyonvédelmi rendszer kiépítésére; Biztonságtechnikai eszközök beszerzésére, tűz- és betörésjelző rendszer kialakítására
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- A kiállító- és raktárterek légtere fizikai jellemzőinek mérésére
és befolyásolására szolgáló eszközök beszerzésére (légnedvesítő,
légszárító berendezések);
- Nem kiállított műtárgyak tárolására alkalmas terek kialakítására;
- Eddig nem használt terek (pincék, tetőterek, melléképületek)
integrálására;
- Tüzelőberendezések (kemencék, kályhák) és füstelvezetéseik
(kémények) helyreállítására, működőképessé tételére;
- Mobil (igény esetén kihelyezhető) akadálymentesítő alkalmatosságok beszerzésére (mobil rampák) és ezek raktározásának
megoldására;

2. “Ismerjetek meg bennünket”
E támogatási cél keretében pályázni lehet:
- Ideiglenes és állandó kiállítások forgatókönyvének elkészíttetésére; kiállítás rendezésre
- Műtárgyvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagok beszerzésére, ezzel kapcsolatos szolgáltatások elvégzésére;
- Restaurálási feladatok elvégzésére;
- A tájház kiállítását, működését bemutató magyar és idegen
nyelvű kiadványra nyomtatott vagy elektronikus kivitelben;
előnyt élveznek az elbírálás során több tájház együttműködésével megvalósuló, egységes megjelenésű kiadványok;
- Hátrányos helyzetű látogatók számára nyomtatott vagy elektronikus kiállítás-vezető készítésére és megjelentetésére;
- Saját honlap fejlesztésére és rendszeres tartalomfejlesztésére;
- A gyűjtemény digitalizálásával kapcsolatos feladatok ellátására, archiválásra és kapcsolódáshoz központi adatbázis rendszerhez, az e-Skanzen, illetve az e-Tájház program keretében.
(Eszköz- és szoftverbeszerzés igénye a költségek max. 25%-a
lehet.)
3. “Oskolamester”
E támogatási cél keretében pályázni lehet:
- Oktató csomagok kidolgozására, megvalósításukhoz szükséges eszközök, kellékek beszerzésére, tároló eszközeik biztosítására; (Az eszköz- és anyagigény a költségek maximum 50%-a
lehet)
- Oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében - a tájházban - zajló programok megvalósításának költségeire (Az eszköz- és anyagigény a költségek maximum 50%-a lehet).
- A helyben őrzött hagyományos tudás megismerését és átadását célzó rendszeres, különböző korcsoportok számára ajánlott
szakköri tevékenység költségeire, amelyben az ismeretátadás
színtere a tájház és közvetlen környezete
A pályázat benyújtásának feltételei:
- A fenntartó nyilatkozata az igényelt támogatási összeg 10%nak biztosításáról;
- Hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati anyag.
A pályázatot a http://www.okm.gov.hu oldalról letölthető pályázati űrlapon kell kitölteni.
Előnyben részesülnek a tájházak konzorcionális és pilot rendszerű együttműködésében megvalósuló programok, oktatási
programcsomagok.
Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM/OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott,
lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a kitű-

5.
zött célnak megfelelően használta fel, ill. az elszámolást a támogató egyéb tartalmi vagy formai hiányosságok miatt nem
fogadta el.
A pályázat kizárólag postai úton adható fel “Vendégváró tájházak” megjelöléssel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére
(2001 Szentendre, Pf. 63).

A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.
A pályázat kötelező mellékletei
1. Jogi dokumentáció:
Muzeális intézményi működési engedély másolata.
2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről
szóló többször módosított (217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a alapján cégszerű aláírással 2 példányban.
3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál
nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelöléssel - a
pályázó bankszámla vezetéséről, fizetőképességéről, hitelesített banki aláíró karton másolata.
4. Költségterv, árajánlatok az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve).
5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása (max. 4 oldal terjedelemben.
6. A Tájházszövetség támogató nyilatkozata.
7. Nyilatkozat a tájház és/vagy a tervezett program(ok) minimum 5 évig történő fenntartásáról/működtetéséről
8. További mellékletek:
A pályázatot egy eredeti (“E”)és egy másolati (“M”)példányban kell megküldeni. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy
határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem
megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. A szakmai javaslattevő bizottság a pályázat elbírálásához szükséges
javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő
30 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a
miniszter dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak.
A pályázattal kapcsolatos további információ az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán (Csiszér
Dóra, 473-7541), a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Dr.
Bereczki Ibolya 26/502-500, fax: 26/502-502, e-mail: ibo@
sznm.hu) és a Tájházszövetségtől (Szablyár Péter 30/531-9444.
e-mail: postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu) kérhető.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről,
elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről - szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget kizárólag a
támogatott feladat megvalósítására fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és
hiteles elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi
bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.)
másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak megküldeni.
Forrás: www.pafi.hu
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A Vértes-Gerecse
Közösség elnökségi
ülése Magyaralmáson

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2009. április 6-án 10 órakor tartotta soron következő Elnökségi ülését
Magyaralmáson a Faluházban. A megjelent elnökségi tagokat a község polgármestere köszöntötte, bemutatta faluját és a legfontosabb fejlesztéseket.
Az ülésen nemcsak az elnökségi tagok
vettek részt, hanem a 2008-ban felállt
Tervezést Koordináló Csoport tagjai is,
ugyanis az ülés egyik napirendi pontja a helyi vidékfejlesztési stratégia
LEADER intézkedéseinek felülvizsgálata volt. Erre most az Irányító Hatóság
adta ki a feladatot minden magyarországi akciócsoportnak, melynek eleget
kell tenni május 11-ig. Az elnökség és
a TKCS tagjai javaslatokat tehetnek a
HPME-k (Helyzet-Probléma-MegoldásEredmény) szövegének módosításában,
vagy esetleges törlésében, valamint
kijavíthatják a támogatott tevékenységek körét, elszámolható költségeket
vagy támogatási intenzitást.
Bódis Jánosné, a Felügyelő Bizottság
elnöke beszámolt az egyesület 2008ban végzett tevékenységéről és a közhasznúsági jelentés pénzügyi részéről.
Majd röviden ismertette a 2009. évre
tervezett költségeket is.
Móricz Beáta, a Közösség munkaszervezet-vezetője ismertette a jelenleg futó
vidékfejlesztési programokat, a Magyar
Vidéki Turizmus Hétvégét, mely 2009.
május 8-10. között kerül megrendezésre, több hazai turisztikai szervezet
közreműködésével. Majd elmondta a
Vidéki rendezvények 2009. pályázatot
benyújtók listáját, és ismertette ebben
a témában a HVI irodavezetőkkel való
együttműködést, mely az ÚMVP sátor
programjaira vonatkozik.
Az ülés végén még a munkaszervezetvezető bemutatta az egyesület ezévi
fontosabb feladatait, a partnerségben
benyújtott egyéb pályázatokat, a www.
vercse.hu honlap interaktív felfejlesztését is.
Az elnökség, az ülés végén határozatot
hozott a közgyűlés összehívásáról, melynek időpontja 2009. május 5. lesz.

Környezetgazdálkodási
támogatások májustól

6.

A II. tengely az agrár-környezetgazdálkodási tevékenységeket öleli fel.
Támogatási kérelmeket május 16. és június 30. között lehet benyújtani.
2009. február 25-én hirdette ki az ÚMVP Irányító Hatóság a Program II. tengelyes intézkedéscsoportjának tudnivalóit a civil és kormányzati partnerekből álló Monitoring Bizottság előtt.
A rendezvényt dr. Forgács Barnabás szakállamtitkár nyitotta meg, a vaskos
jogszabály tervezetéről szóló szakmai előadást pedig Makovényi Anna, környezetgazdálkodási osztályvezető tartotta.
A célprogramokra május 16. és június 30. között lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A támogatási időszak 2009. szeptember 1-jétől 2014.
augusztus 31-ig tart.
A II. tengely az „agrár-környezetgazdálkodás” (AKG) jegyében zajló tevékenységeket támogatja.
Általános céljai:
- mezőgazdaság által érintett fizikai (talaj, víz, levegő) és természeti környezet állapotának megőrzése, ill. javítása, a genetikai erőforrások számára
- minőségi területek előállításának elősegítése, az élelmiszerbiztonság fokozása
- gazdálkodók jövedelemének segítése
Általános elvei:
- önkéntes kötelezettség vállalás
- a támogatás a felelős, magas minőségi, a környezetet kevésbé terhelő gazdálkodási módszerek használatából fakadó bevételkiesést, költségnövekedést kompenzálja
- eljárási csomagok – célprogramok közül lehet választani
A II. tengely az NVT 2004-2006 közötti tapasztalataira alapulva íródott. A
jogszabály egyeztetése még zajlik, de várhatóan a április első hetében elnyeri végleges formáját.
forrás: www.umvp.eu
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Kirándulás a szomódi Német Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében
A Német Kisebbségi Önkormányzat kirándulást szervez április 18-án
szombaton, a következő úticéllal:
Reggel 8 órakorkor találkozó a szomódi buszmegállóban, onnan indulás
busszal Dunaszentmiklósra.
A túra útvonala:
-a katolikus templom megtekintése, Pannon-kilátó, 4-es határ (ahol 4
falu határa találkozik), Dunaalmási-kőfejtők, Római töltés, Les-hegy. A kirándulást egy finom gulyásleves zárja.
Részvételi díj: 300 ft
Túravezető: Búzer Gusztáv
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)

A Hálózat célja, a regisztráció előnyei:
A hálózat fokozatosan kiépülő szolgáltatásait és az információs adatbázis nyújtotta előnyöket regisztrálást követően
lehet elérni. Nincs tagdíj, a regisztráció nem jelent kötelezettségeket.
- Az MNVH célja, hogy az interaktív, online szolgáltatások kiépülésével a regisztráltak naprakész információkhoz jutnak
a szakterületekről, és nemzetközi ügyekről, illetve szakértők
véleményét is kérhetik.
- A regisztráltak az MNVH havi rendszerességgel megjelenő
hírleveléből értesülhetnek az éves cselekvési terv eseményeiről, várható rendezvényekről, a különböző szakterületek
továbbképzéseiről, konferenciákról valamint ezek fontosabb
szakmai hozamairól.
- A regisztrált személyek, vagy szervezetek képviselői részt
vehetnek továbbképzéseken és nemzetközi tapasztalatcsere
programokon.
- Megismerhetik mások hasonló területen végzett jó gyakorlatát bel- és külföldről, vagy közreadhatják, bemutathatják
saját, kifejlesztett gyakorlatuk eredményeit.
- Vállalkozók, szervezetek, LEADER csoportok meghatározott
témákban egymás közötti és térségközi kapcsolatokat kezdeményezhetnek, amelyekhez szakértők segítségét kérhetik.
A regisztráló résztvevője és építője lehet a LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak, közös projekteknek.
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Szakmai fórumok:
(a regisztrációnál akár az összes szakterület is megjelölhető)
- Fenntartható energia szakterülete: (a megújuló energiaforrások alkalmazása)
- Állattenyésztési, állattartási szakterület
- Szántóföldi növénytermesztés szakterülete
- Élelmiszer-feldolgozási szakterület (magában foglalja az elsődleges feldolgozást, az élelmiszeripari vállalatoktól a helyi
termékek előállítójáig – gyümölcs, zöldség, tej, hús, gomba)
- Vidéki örökség szakterülete: a vidék kulturális és természeti örökségének megörzése
- Kertgazdaságok és természetközeli gazdálkodás szakterülete: gyümölcs és zöldségetermelés, a bio-, öko-, és egyéb
alternatív termelési módok iránt érdeklődők számára
- A LEADER szakterülete: minden LEADER együttműködésben érintett tag számára
- Erdészeti és vadgazdálkodási szakterület
-Turizmus és vállalkozásfejlesztési szakterület
-Társadalmi integráció, humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztési szakterület: magában foglalja a vidéki közösségi és
közszolgáltatások, társadalmi felzárkóztatás témáit
- Tudás, innováció, kutatásfejlesztés, informatika szakterülete.

Regisztráció
Regisztrálhat minden vidékfejlesztésben érdekelt vagy érintett nagykorú belföldi természetes személy, önkormányzat
vagy azok többcélú kistérségi társulása, mikro-, kis- és középvállalkozás, hazánkban nyilvántartásba vett egyesület,
társadalmi vagy érdekképviseleti szervezet, felsőoktatási
intézmény, szakmai és gazdasági kamara, törvény alapján
nyilvántartásba vett egyház.
Regisztrálni a www.mnvh.eu honlapon, vagy személyesen a
Helyi Vidékfejlesztési Irodában (Tatai HVI, Tata Erzsébet Királyné tere 13., tel.: 30/742-76-97, e-mail: tatai@vkszi.hu)
lehet.
Az MNVH keretében tizenegy szakterületet érintő információs fórum épül ki. Ez segíti a tájékozódást, a saját lehetőségek
számba vételét csakúgy, mint a közös projektek létrehozását, a szakmai-üzleti kapcsolatok kiépítését is.
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XXVIII. „GERECSE 50” TELJESÍTMÉNYTÚRA

2009. április 18. (szombat)
Rajt: Tatabánya, Jubileumpark 6.00 órától 8.30 óráig (szintidő:12 óra)
Nevezési díj:600 Ft/fő
Útvonal: Tatabánya Jubileumpark – János forrás – Baji vadászház – Tardos –
Pusztamarót – Héreg – Bányahegy – Koldusszállás – Kisréti vadászház –
Panoráma út – Turul – Tatabánya Jubileumpark
A szintidőn belül célba érkezők megkapják a teljesítménytúra színes kitűzőjét!
Ezen a napon teljesíthető a 10 és 20 km-es táv is.

